
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม  2560 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 

วันที่......8..... เดือน....สิงหาคม........  พ.ศ........2560......... 
ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจะจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ

จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

1 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จ านวน 1 
เครื่องประจ าเดือน มิถุนายน2560 

4,625.92 
บาท 

4,625.92 
บาท 

ตกลงราคา บริษัทวีรพล โอเอ จ ากดั 
เสนอราคา 4,625.92 บาท 

บริษัทวีรพล โอเอ จ ากดั 
เสนอราคา 4,625.92 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

4/2560 
1/10/2559 

2 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จ านวน 1 
เครื่องประจ าเดือน กรกฎาคม 
2560 

3,896.96 
บาท 

3,896.96 
บาท 

ตกลงราคา บริษัทวีรพล โอเอ จ ากดั 
เสนอราคา 3,896.96  บาท 

บริษัทวีรพล โอเอ จ ากดั 
เสนอราคา 3,896.96  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

4/2560 
1/10/2559 

3 โครงการก่อสร้างเสาธงศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบล
หินโคน หมู่ที่ 1 บ้านหินโคน 

43,000 
บาท 

43,000 
บาท 

ตกลงราคา นายณัฐวุฒิ  เรียงไธสง 
เสนอราคา  43,000  บาท 

นายณัฐวุฒิ  เรียงไธสง 
เสนอราคา  43,000  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

91/2560 
10/04/2560 

4 ค่าวัสดสุ านักงาน  
ค่าจัดซื้อน้ าดืม่ศูนย์เด็กเล็ก  

1,800 
บาท 

1,800 
บาท 

ตกลงราคา นางฟ้อนนภา ปุลาสะเก 
เสนอราคา 1,800บาท 

นางฟ้อนนภา ปุลาสะเก 
เสนอราคา 1,800บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

106/2560 
31/05/2560 

5 ค่าวัสดสุ านักงาน  
ค่าจัดซื้อน้ าดืม่ส านักงาน  

1,800 
บาท 

1,800 
บาท 

ตกลงราคา นางฟ้อนนภา ปุลาสะเก 
เสนอราคา 1,800บาท 

นางฟ้อนนภา ปุลาสะเก 
เสนอราคา 1,800บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

107/2560 
31/05/2560 

6 ค่าวัสดสุ านักงาน 
จัดซื้อหนังสือพิมพ ์

300 
บาท 

300 
บาท 

ตกลงราคา นางสาวสุวรยี์ สิริวัชระกุล 
เสนอราคา  300  บาท 

 

นางสาวสุวรยี์ สิริวัชระกุล 
เสนอราคา  300  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

108/2560 
31/05/2560 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจะจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ

จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

7 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
จัดซื้อน้ ามันเพื่อเติม รถบรรทุกน้ า 
และรถยนต์ น้ ามันเครื่องและเครือ่ง
ตัดหญา้ 

8,200 
บาท 

8,200 
บาท 

ตกลงราคา หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 
เสนอราคา 8,200  บาท 

หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 
เสนอราคา 8,200  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

109/2560 
31/07/2560 

8 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
จัดซื้อน้ ามันเพื่อเติมจักรยานยนต์
น้ ามันเครื่องและเครื่องตัดหญ้า 

225 
บาท 

225 
บาท 

ตกลงราคา หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 

เสนอราคา 225  บาท 

หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 

เสนอราคา 225  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

110/2560 
31/07/2560 

9 ค่าจ้างเหมาผู้ดูแลอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบล
หินโคนประจ าเดือน มิถุนายน 
2560 

6,000  
บาท 

6,000 บาท ตกลงราคา นายเชื่อง  สารส าคญั 
เสนอราคา 6,000 บาท 

นายเช่ือง  สารส าคญั 
เสนอราคา 6,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

113/2560 
31/05/2560 

10 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
ค่าจ้างเหมาเก็บเงินค่าน้ าประปา 
พร้อมท้ังดูแลและซ่อมแซมระบบ
ประปา หมู่ 1 บ้านหินโคน  
ประจ าเดือน มิถุนายน 2560 

6,000 
บาท 

6,000 
บาท 

ตกลงราคา นายสุทัด  แอมจิหาด 
เสนอราคา  6,000  บาท 

นายสุทัด  แอมจิหาด 
เสนอราคา  6,000  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

114/2560 
31/05/2560 

11 ค่าจ้างเหมาแม่บ้านปฏิบตัิหน้าที่
ดูแลและท าความสะอาดพร้อมจดั
สถานท่ีท างานท้ังอ านวยความ
สะดวกแกผู่้มารับบริการองค์การ
บริหารส่วนต าบลหินโคน 
ประจ าเดือน กรกฎาคม 2560 

 6,000 
บาท 

6,000 
บาท 

ตกลงราคา นางสังวาลย์  บุญสุข 
เสนอราคา  6,000  บาท 

นางสังวาลย์  บุญสุข 
เสนอราคา  6,000  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

117/2560 
31/05/2560 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจะจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

12 จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนดนิ
ลูกรังเกิดอุทกภยั หมู่ที่7 บ้านหนอง
จระเข้หิน 

35,800 
บาท 

35,800 
บาท 

ตกลงราคา นายสันติ  สบืบ้าน 
เสนอราคา 35,800  บาท 

นายสันติ  สบืบ้าน 
เสนอราคา 35,800  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

122/2560 
13/06/2560 

13 จ้างเหมาซ่อมแซมและบ ารุงรักษา
รถบรรทุกน้ า  หมายเลขทะเบียน 
87-3510 นครราชสีมา 

60,200 
บาท 

60,200 
บาท 

ตกลงราคา นายสมโภชน์  มีนารัมย ์
เสนอราคา 60,200 บาท 

นายสมโภชน์  มีนารัมย ์
เสนอราคา 60,200 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

126/2560 
22/06/2560 

14 ค่าวัสด ุ
จัดซื้อวัสดสุ านักงาน 

2,505 
บาท 

2,505 
บาท 

ตกลงราคา บ.รวมวิทยา จ ากัด 
โดยนายฉตัรชัย  รุ่งเจริญพงษ ์

เสนอราคา 2,505  บาท 

บ.รวมวิทยา จ ากัด 
โดยนายฉตัรชัย  รุ่งเจริญพงษ ์

เสนอราคา 2,505  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

126/2560 
03/07/2560 

15 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์
จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์  

2,200 
บาท 

2,200 
บาท 

ตกลงราคา บ.รวมวิทยา จ ากัด 
โดยนายฉตัรชัย  รุ่งเจริญพงษ ์

เสนอราคา 2,200  บาท 

บ.รวมวิทยา จ ากัด 
โดยนายฉตัรชัย  รุ่งเจริญพงษ ์

เสนอราคา 2,200  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

127/2560 
03/07/2560 

16 ค่าจ้างเหมาผู้ดูแลอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบล
หินโคนประจ าเดือน กรกฎาคม 
2560 

6,000  
บาท 

6,000 บาท ตกลงราคา นายเชื่อง  สารส าคญั 
เสนอราคา 6,000 บาท 

นายเชือ่ง  สารส าคญั 
เสนอราคา 6,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

128/2560 
30/06/2560 

17 ค่าวัสด ุ
จัดซื้อวัสดสุ านักงาน 

1,300 
บาท 

1,300 
บาท 

ตกลงราคา บ.รวมวิทยา จ ากัด 
โดยนายฉตัรชัย  รุ่งเจริญพงษ ์

เสนอราคา 1,300  บาท 

บ.รวมวิทยา จ ากัด 
โดยนายฉตัรชัย  รุ่งเจริญพงษ ์

เสนอราคา 1,300  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

128/2560 
03/07/2560 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจะจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

18 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
ค่าจ้างเหมาเก็บเงินค่าน้ าประปา 
พร้อมท้ังดูแลและซ่อมแซมระบบ
ประปา หมู่ 1 บ้านหินโคน  
ประจ าเดือน กรกฎาคม 2560 

6,000 
บาท 

6,000 
บาท 

ตกลงราคา นายสุทัด  แอมจิหาด 
เสนอราคา  6,000  บาท 

นายสุทัด  แอมจิหาด 
เสนอราคา  6,000  บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าและเป็นผูม้ี
อาชีพประเภท
ดังกล่าวโดยตรง 

129/2560 
30/06/2560 

19 ค่าวัสด ุ
จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร ์

3,709 
บาท 

3,709 
บาท 

ตกลงราคา ร้าน อ.ขุนทองมาร์ท 
โดยนายธราธิป  ขุนทอง 
เสนอราคา 3,709  บาท 

ร้าน อ.ขุนทองมาร์ท 
โดยนายธราธิป  ขุนทอง 
เสนอราคา 3,709  บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าและเป็นผูม้ี
อาชีพประเภท
ดังกล่าวโดยตรง 

129/2560 
05/07/2560 

20 ค่าวัสด ุ
จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร ์

4,240 
บาท 

4,240 
บาท 

ตกลงราคา ร้านเอ อาร์ คอมพิวเตอร ์
โดยนายวเิศษ  พันเดช 

เสนอราคา 4,240  บาท 

ร้านเอ อาร์ คอมพิวเตอร ์
โดยนายวเิศษ  พันเดช 

เสนอราคา 4,240  บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าและเป็นผูม้ี
อาชีพประเภท
ดังกล่าวโดยตรง 

130/2560 
05/07/2560 

21 ค่าจัดซื้อวัสดุประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ
ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในงาน
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรม
ศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดลุยเดช 

24,998 
บาท 

24,998 
บาท 

ตกลงราคา บ.นชิโรตม์ จ ากดั 
เสนอราคา 24,998  บาท 

บ.นชิโรตม์ จ ากดั 
เสนอราคา 24,998  บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าและเป็นผูม้ี
อาชีพประเภท
ดังกล่าวโดยตรง 

131/2560 
11/07/2560 

22 ค่าวัสดุการเกษตร 
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ปลูกดอกดาวเรอืง 
โครงการปลูกดอกดาวเรืองเพื่อ
เทิดพระเกยีรติ  พระบาทสมเดจ็พระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช 

11,555 
บาท 

11,555 
บาท 

ตกลงราคา นายพินิจ  ถารัมย ์
เสนอราคา 11,555  บาท 

นายพินิจ  ถารัมย ์
เสนอราคา 11,555  บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าและเป็นผูม้ี
อาชีพประเภท
ดังกล่าวโดยตรง 

132/2560 
25/07/2560 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจะจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ

จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซ้ือหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

23 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่
ที่ 2และหมู่ที่ 4 

4,600 
บาท 

4,600 
บาท 

ตกลงราคา นายคมโชค  สุวรรณวงศ์ 
เสนอราคา 4,600  บาท 

นายคมโชค  สุวรรณวงศ์ 
เสนอราคา 4,600  บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าและเป็นผูม้ี
อาชีพประเภท
ดังกล่าวโดยตรง 

133/2560 
30/06/2560 

24 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
จ้างเหมาเปลี่ยนสุขภณัฑ์ห้องน้ า
อาคารอเนกประสงค ์

3,500 
บาท 

3,500 
บาท 

ตกลงราคา นายสาธิต  หตัถกิจไพศาล 
เสนอราคา 3,500  บาท 

นายสาธิต  หตัถกิจไพศาล 
เสนอราคา 3,500  บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าและเป็นผูม้ี
อาชีพประเภท
ดังกล่าวโดยตรง 

134/2560 
30/06/2560 

25 จ้างเหมาจดัท าป้ายประชาสัมพันธ ์ 
โครงการการรณรงค์วันงดดืม่สรุา
แห่งชาติ ประจ าปี 2560 จ านวน 10 
ป้าย 

2,250 
บาท 

2,250 
บาท 

ตกลงราคา ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์  พิมพ์มะไฟ 
เสนอราคา 2,250  บาท 

ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์  พิมพ์มะไฟ 
เสนอราคา 2,250  บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าและเป็นผูม้ี
อาชีพประเภท
ดังกล่าวโดยตรง 

135/2560 
03/07/2560 

26 จ้างเหมาจดัท าป้ายประชาสัมพันธก์าร
ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์   โครงการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการประดษิฐ์
ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในงานพระราช
พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช 

1,285 
บาท 

1,285 
บาท 

ตกลงราคา ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์  พิมพ์มะไฟ 
เสนอราคา 1,285  บาท 

ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์  พิมพ์มะไฟ 
เสนอราคา 1,285  บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าและเป็นผูม้ี
อาชีพประเภท
ดังกล่าวโดยตรง 

136/2560 
11/07/2560 

27 จ้างเหมาตรวจวิเคราะห์คณุภาพน้ า
อุปโภค-บริโภคน้ าประปะหมู่บ้าน 
11หมู่บ้าน 

5,000 
บาท 

5,000 
บาท 

ตกลงราคา ผู้ช่วยศาสตราจารยร์ุจิรา อุปวานิช 
เสนอราคา 5,000  บาท 

ผู้ช่วยศาสตราจารยร์ุจิรา อุปวานิช 
เสนอราคา 5,000  บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าและเป็นผูม้ี
อาชีพประเภท
ดังกล่าวโดยตรง 

137/2560 
11/07/2560 

 
 

 
 



-6- 
 

ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจะจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง 
28 จ้างเหมาจดัท าป้ายประชาสัมพันธ์

ต้อนรับคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 5 จ านวน 1 
ป้าย 

1,836 
บาท 

1,836 
บาท 

ตกลงราคา ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์  พิมพ์มะไฟ 

เสนอราคา 1,836 บาท 

ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์  พิมพ์มะไฟ 

เสนอราคา 1,836 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

138/2560 
17/7/2560 

29 จ้างเหมาจดัสถานท่ีพร้อมเครื่องขยาย
เสียง       โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ 
เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระ
เพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช 

3,000 
บาท 

3,000 
บาท 

ตกลงราคา นายบุญ  พวงทองหลาง 
เสนอราคา 3,000  บาท 

นายบุญ  พวงทองหลาง 
เสนอราคา 3,000  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

139/2560 
17/07/2560 

30 จ้างเหมาจดัท าอาหารกลางวันและ
อาหารว่าง    โครงการฝึกอบรมเชงิ
ปฏิบัติการการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ 
เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระ
เพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช 

60,000 
บาท 

60,000 
บาท 

ตกลงราคา นางบุญทัน  มณีอินทร ์
เสนอราคา  60,000  บาท 

นางบุญทัน  มณีอินทร ์
เสนอราคา  60,000  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

140/2560 
17/07/2560 

31 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่
ที่ 3 และหมู่ที่ 8 

1,500 
บาท 

1,500 
บาท 

ตกลงราคา นายคมโชค  สุวรรณวงศ์ 
เสนอราคา 1,500  บาท 

นายคมโชค  สุวรรณวงศ์ 
เสนอราคา 1,500  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

141/2560 
25/07/2560 

 

 
(ลงช่ือ)..................................................ผูร้ายงาน 

    ( นางสาวศิริอร  ฉิมหาชาติ ) 
เจ้าหน้าท่ีพัสดุ



 


